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ٌة. إِنَّها ِقَصٌة َخياليَّ
ِة. ياضّياِت في َحياتِنا الَيوميَّ ُيْمِكُنَك اكتِشاَف َمعاٍن َجديدٍة للرِّ

تأليف: هاي أون شين
يحمل شهادة في علم نفس األطفال من جامعة سونغ كوونغ غوان.

تي؟ وعندما تمطر، وفراشة. مؤلف العديد من كتب األطفال، منها: هل رأيت سرَّ

الرسومات: جاياون تشوي
درس الفّن اآلسيوّي، وتخّصص في فّن الّرسم من جامعة هونغ إيك.

يعمل حاليًا رّسامًا لكتب األطفال.

تأليف: ؟؟؟؟؟؟
الرسومات: ؟؟؟؟؟

اْلَعدُّ َعْبَر الّتاريِخ







في اْلماضي اْلَبعيِد، َلْم َتُكْن ُهناَك َأْرقاٌم.
؟ إذًا، َكْيَف اْسَتطاَع النَّاُس اْلَعدَّ



اْسَتطاعوا اْلَعدَّ بِاْستِْخداِم ِجْسِم اْلِفْرَعْوِن!

قاموا بِاْلَعدِّ بِاْستِْخداِم َعْيَني اْلِفْرَعْوِن، 
َوَأْنِفِه، َوَشَفَتْيِه، َوُأُذَنْيِه. َهَكذا...

َثالَثُة ُنسوٍر

َأْرَبَعُة َأْشخاٍص

َثالُث َأْشجاٍر

اْثَنْيِن ِمَن الَماِعْز



َكما اْسَتْخَدموا َيَدي اْلِفْرَعْوِن َوَقَدَمْيِه لِْلَعدِّ َأْيضًا.

َفَرْسُم َيٍد َيْعني 5. َوَرْسُم َعصًا َيْعني 1. 
َل َيْعني َأنَّ ُهناَك  ْطَر اأَلوَّ َوَهَكذا، َفإِنَّ السَّ

َخْمَس َعْشَرَة َسَمَكًة.

ْطُر الّثاني َفَيْعني َأنَّ  َأّما السَّ
ُهناَك اْثَنَتْي َعْشَرَة َبَقَرًة.

َوَكَذلَِك، إِنَّ ُكلَّ َقَدٍم َتْعني 5، َوُكلَّ 
َعصًا َتْعني 1. َوَهَكذا، َنْسَتطيُع َأْن 
َنرى ُهنا َأْرَبَعَة َعَشَر طائِرًا َواْثَنَتْي 

َعْشَرَة َشَجَرًة.



ْقِم 12 بِاْستِْخداِم َبراِجِم َأصابِِعِهم. اْرَفْع  في اْلماضي اْلَبعيِد، كاَن النَّاُس َيُعّدوَن َحّتى الرَّ
ّباَبِة. َيَدَك اْلُيْمنى، َواْفَتْح َأصابَِعَك. اْثِن اإِلْبهاَم، َواْبَدإِ اْلَعدَّ بِالسَّ

ْقُم 1،  ْفلى ِمْن َسّباَبتَِك ِهَي الرَّ إِنَّ اْلُبْرُجَمَة السُّ
ْقُم 2. َأّما اْلُبْرُجَمُة  َواْلُبْرُجَمَة اْلُوْسطى ِهَي الرَّ
ْقُم 3. اِْبَدإِ اْلَعدَّ ِمَن اأَلْسَفِل إِلى  اْلُعْليا َفِهَي الرَّ
ْغرى؛  الصُّ إِْصَبِعَك  إِلى  َتِصَل  َحّتى  اأَلْعلى 
اْلِخْنِصِر. ُيْمِكُنَك اآلَن َأْن َتُعدَّ َحّتى َتِصَل إِلى 

ْقِم 12. الرَّ
ْقِم 22 الَّذي ُتشيُر إَِلْيِه  ْقِم 3... َوَهَكذا ُوصواًل إِلى الرَّ ْقِم 2، َواْلُوْسطى ُتشيُر إِلى الرَّ ْقِم 1، َوَسّباَبُة اْلَيِد اْلُيْمنى ُتشيُر إِلى الرَّ إِْبهاُم اْلَيِد اْلُيْمنى ُتشيُر إِلى الرَّ

ْقِم 22، اْبتِداًء ِمْن إِْبهاِم اْلِفْرَعْوِن اْلُيْمنى، َوُوصواًل إِلى ِخْنِصِر َيِدِه اْلُيْسرى. ْقِم 1 إِلى الرَّ ِخْنِصُر اْلَيِد اْلُيْسرى. اْنُظْر إِلى الّصوَرِة، َوحاِوِل اْلَعدَّ ِمَن الرَّ

َوبِاإِلضاَفِة إِلى َذلَِك، كاَن الّناُس في ما َمضى َيْسَتْخِدموَن َأْجزاَء 
. َوَيْبَدُأ اْلَعدُّ ِمَن اْلِجَهِة اْلُيْمنى، ُوصواًل إِلى اْلِجَهِة  َأْجساِمِهم لِْلَعدِّ

ْكِل الّتالي: اْلُيْسرى َعلى الشَّ



َبْعَد َذلَِك اْزداَدْت َأْعداُد الّناِس، 
َوَأْصَبَح اْلَعدُّ بِاْستِْخداِم اْلِجْسِم 

َصْعبًا.
إِذًا، َكْيَف صاَر الّناُس َيُعّدوَن؟



َلَقِد اْسَتْخَدموا اأَلَدواِت َواأَلْشياَء.
َوكاَن اْلَعدُّ َيتِمُّ بِاْستِْخداِم اْلِعِصيِّ َواْلَحصى.

إِْحدى َعْشَرَة َوَرَقَة َشَجَرٍة

ديٌك واِحٌد

َخْمَس َعَشَرَة َيْعسوبًا



َكَذلَِك كاَن اْلَعدُّ َيتِمُّ بِاْستِْخداِم ُعَقِد اْلِحباِل.

َعْشُر ُعَقٍد َعلى اْلَحْبِل َتْعني َعْشَر َأْسماٍك.

َخْمُس ُعَقٍد َعلى اْلَحْبِل َتْعني َخْمَسَة َأْشخاٍص.

َثماني ُعَقٍد َعلى اْلَحْبِل 
َتْعني َثمانَِيَة ُخيوٍل.



ا، َوَهَكذا...َوِعْنَدما اْزداَد الّناُس َعَددًا،  صاَر اْلَعدُّ بِاْستِْخداِم اأَلَدواِت َواأَلْشياِء َصْعبًا ِجدًّ



! َتمَّ إِْنشاُء النِّظاِم اْلَعَدِديِّ

في اْلبِداَيِة، كاَن اْلَعدُّ َيتِمُّ 
بِاالْستِعاَنِة بَِأْجزاِء اْلِجْسِم 
َواأَلَدواِت )ِمْثِل اأَلْغصاِن 

َواْلَحصى( الَّتي كاَن اإِلْنساُن 
َيْسَتْعِمُلها.



؟97، 98، 99، 100... وبُِمساَعَدِة النِّظاِم اْلَعَدِديِّ اْلَجديِد، َأْصَبَح الّناُس قاِدريَن َعلى اْلَعدِّ إِلى َأْرقاٍم َأْكَبَر. َوَلِكْن، َأَلْم َتُكْن ُهناَك َطريَقٌة َأْفَضُل لِْلَعدِّ



َبلى، َعْبَر َجْمِع اأَلْشياِء في 
َمْجموعاٍت!

َخْمُس َبّطاٍت توَضُع في َمْجموَعٍة 
واِحَدٍة. َوإِذا كاَنْت َلَدْينا َمْجموَعتاِن، َتْحَتوي اْلواِحَدُة ِمْنُهما َعلى َخْمَسِة 

َأْشخاٍص، ِعْنَدها ُيْصبُِح َمْجموُع اأَلْفراِد َعَشَرَة َأْشخاٍص.

َل اْلَعدُّ  5، 10، 15، 20. َتَحوَّ
ُن  إِلى َمْجموعاٍت َتَتَضمَّ

اْلواِحَدُة ِمْنها َخْمَسَة َأْشياَء.

إِنَّ ُوجوَد َثالِث َمْجموعاٍت، َتْحَتوي اْلواِحَدُة ِمْنها على َخْمِس 
َأْسماٍك َيْعني َأنَّ اْلَمْجموَع ُهَو َخْمَس َعْشَرَة َسَمَكًة.

َأّما إِذا كاَنْت َلَدْينا َأْرَبُع َمْجموعاٍت َتْحَتوي 
اْلواِحَدُة ِمْنها على َخْمِس َأْشَجاٍر، ِعْنَدها ُيْصبُِح 

َمْجموُعها ِعْشريَن َشَجَرًة.



َل اْلَعدُّ إِلى َمْجموعاٍت ِمْن َعَشَرِة َأْشياَء. .10، 20، 30، 40. َتَحوَّ َل الّناُس إِلى اْلَجْمِع بِاْستِْخداِم َأْجساِمِهم َكَوسيَلٍة لِْلَعدِّ َأخيرًا، َتَحوَّ



ْرُح بِاْستِْخداِم َأْيدينا. اآلَن، ُيْمِكُننا اْلَجْمُع َوالطَّ ْقَم تِْلَو اآلخِر! َفَنُعدُّ بِاْستِْخداِم َأْيدينا الرَّ



َأّما في اْلماضي اْلَبعيِد،
َفَقِد اْسَتعاَن الّناُس
. بَِأْجساِمِهم لِْلَعدِّ



اأَلْرقاُم َوَأْجساُمنا

َمِن،  َنْسَتْخِدُم اأَلْرقاَم لَِمْعِرَفِة اْلَعديِد ِمَن اْلَمْعلوماِت اْلُمْخَتِلَفِة َكاْلَوْقِت، والزَّ
َوَوْزِن اْلِجْسِم، واْلَعناويِن... إِنَّ اأَلْرقاَم ُتساِعُد َعلى َتْعزيِز التَّفاُهِم َبْيَن النَّاِس.

ُر َعِن اأَلْرقاِم َقْبَل اْبتِكاِر نِظاِم اأَلْرقاِم؟  َوَلِكْن، َكْيَف كاَن اإِلْنساُن اْلَقديُم ُيَعبِّ
َم  ؛ َكاأَلْيدي َواأَلْقداِم. َوَلَقْد َتَعلَّ َدًة ِمَن اْلِجْسِم لِْلَعدِّ في ما َمضى، كاَن اإِلْنساُن َيْسَتْخِدُم َأْجزاًء ُمَحدَّ

اإِلْنساُن اْلَعدَّ في َمْجموعاٍت ِمْن َخْمَسِة َأْشياَء َأْو َعْشَرِة َأْشياَء، أَلنَّ َلَدْينا في اْلَيِد اْلواِحَدِة َخْمَس 
أصابَِع. َأْي َأنَّ َمْجموَع اأَلصابِِع في ِكْلتا اْلَيَدْيِن ُهَو َعْشُر َأصابَِع.

ياِضّياِت اْلَحديِث.  ُة اْلَعدِّ اْلَقديَمُة في إِْطالِق نِظاِم اأَلْرقاِم َوالرِّ َرْت آلِيَّ غاَر َكْيَف َأثَّ ُم الصِّ َهذا اْلِكتاُب ُيَعلِّ
ِة اْلَعدِّ َقديمًا. َوباإِلضاَفِة إِلى َذلَِك، ُيْبِرُز اْلِكتاُب َدْوَر ِجْسِم اإِلْنساِن في َعَمِليَّ

ماذا َيْعني ُكلُّ َهذا؟
ُف إِلى  َعرُّ ْعَبِة: ُيْمِكُن لاِّلِعبيَن التَّواُصُل َوالتَّ َهَدُف اللُّ

اأَلْرقاِم بِاْستِْخداِم َأْيديِهم. َسَتْحتاُج إِلى َلْوٍح )َسّبوَرة(، 
َوِعْشريَن بِطاَقًة، َوَقَلٍم.

1

2

3
4

5

ِم اأَلْوالَد اْلَعدَّ ِمْن 0 إِلى 9 بِاْستِْخداِم َأصابِِعِهم.  َعلِّ
ّباَبِة  َعلى َسبيِل اْلِمثاِل، اْصَنْع دائَِرًة بِاْستِْخداِم السَّ

ْقِم 0. َولَِتْمثيِل َأْعداٍد ُأْخرى َأِشْر  َواإِلْبهاِم لَِتْمثيِل الرَّ
سوماِت بِإِْصَبِعَك إِلى اْلُجْزِء اْلُمناِسِب ِمَن اْلِجْسِم. ْوِح الرُّ اْرُسْم َواْكُتْب َعلى اللَّ

َواأَلْرقاَم لِنِظاِم اأَلصابِِع لُِكلِّ َرْقٍم.

اْكُتْب بِْضَعَة َأْرقاٍم َعلى بِطاقاٍت )اْسَتْخِدِم 
ًة واِحَدًة َفَقْط(. َعلى َسبيِل اْلِمثاِل  ْقَم َمرَّ الرَّ

8، 12، 3، 96، 47. ُثمَّ اْقُلِب اْلبِطاقاِت 

بَِحْيُث ال َتْظَهُر اأَلْرقاُم.

َيَتناَوُب الاّلِعبوَن َعلى اْختِياِر اْلبِطاقاِت. ِعْنَدما 
ُب َعَلْيِه َأْن ال َيْسَمَح  َيْنَتقي َأَحُدُهْم بِطاَقًة، َيَتَوجَّ

لاِّلِعبيَن بُِرْؤَيِة َرْقِمِه، َوَعَلْيِه َأْن ُيَمثَِّل َرْقَمُه بِاْستِْخداِم 
َأَصابِِعِه َفَقْط، فيما َيْنَبغي لآِلَخريَن َأْن َيْحَزروا 

ْقَم. َوالّرابُِح َيْحُصُل َعلى اْلبِطاَقِة. الرَّ

، َفُهَو الَّذي َيْحُصُل َعلى  َأّما الّرابُِح النِّهائِيُّ
ْعَبِة. َأْكَبِر َعَدٍد ِمَن اْلبِطاقاِت في نِهاَيِة اللُّ



تمارين

ُلُه ُكلُّ َمْجموَعٍة. سوماِت في اأَلْسَفِل. َعَلْيَك َأْن َتْعِرَف اْلَعَدَد الَّذي ُتَمثِّ اْنُظْر إِلى َمْجموعاِت الرُّ

َخُروٌف

َسَمَكٌة

َحصاٌة

ُثْعباٌن

5
طائٌِر

ِحصاٌن

ُزْهِريٌَّة

َشَجَرٌة

12



ْفَحِة 32 َكَدليٍل، اْسَتْعِمْل َيَدَك لَِمْعِرَفِة َعَدِد اْلَبّطاِت  بِاالْعتِماِد َعلى َرْسِم اْلَيِد اْلَمْوجوِد في الصَّ
ْفَحِة اْلُمقابِلِة. َواْلِخراِف َواأَلْشخاِص َواأَلْشجاِر َوالثِّماِر اْلَمْوجوَدِة َعلى الصَّ

تمارين




